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هــەردوو  خۆیانــدا  ســەردەمی  لــە 

فەیلەســوفی فەرەنســی ژان پــۆڵ ســارتەر 

و ڕیمــۆن ئــارۆن، خــاوەن نێوبانگێکــی 

زۆر و وێــردی ســەر زمانــی هەمــوو الیــەك 

پێچەوانــەی  كارەكتــەری  دوو  بــوون. 

یەكــدی بــوون.

ژان پــۆڵ ســارتەر زیاتــر فەیلەســوف و 

نووســەر بــوو، وەك لــەوەی بیریارێکــی 

ــەواو  ــش ت ــۆن ئارۆنی ــت. ڕیم ــی بێ سیاس

پێچەوانــەی ئــەو بــوو. ســارتەر الیەنگیــری 

چاوپۆشــیی  بــوو،  ســۆڤیەت  یەكێتیــی 

لــە  لــە هەڵــە و خراپەكانــی  دەكــرد. 

ــە  ــی ویالیەت ــارۆن الیەنگیری ــەردا ئ بەرامب

دەكــرد  ئەمریــكای  یەكگرتووەكانــی 

چــاوی  خراپەكاریەكانیــدا  لەئاســت  و 

دەنوقانــد.

هەردووكیــان  ئەوانــە  ســەرباری  وەلــێ 

نــاو  دیــاری  كارەكتــەری  دوو  پێكــەوە، 

هــزری ســەدەی بیســتەم بــوون و لێــرەدا 

دوو  نێــوان  گفتوگــۆی  بابەتــی  دەبنــە 

فەیلەســوفی هاوچەرخــی وەك كازانۆڤــا 

و كۆنتــا.

*ئایا ئەوە ڕاستە كە ژان پۆڵ سارتەر 

هەڵەبووە و ڕیمۆن ئارۆن لەسەرحەق 

بووە؟

كازانۆڤــا: مــن پێموایــە ئــەوە پرســیارێكی 

ــارۆن  ــۆن ئ ــەوەی ڕیم ــە، لەبەرئ ــێ  مانای ب

لــە كایەی هــزری سیاســیدا كاری كــردووە، 

لەكاتێكــدا كایــەی كاركردنــی ژان پــۆڵ 

ســارتەر ئــەدەب بــووە. 

كەوابێــت  دەرفەتــی بەراوردكــردن لەنێوان 

ئارۆنــی سیاســی و ســارتەری ئەدیبــدا نییە. 

ڕیمــۆن ئــارۆن لــە ســییەكانەوە هەوڵیداوە 

بــۆ ئەوەی ببێتــە چاودێر و مێژوونوســێكی 

پــۆڵ  ژان  كاتێكــدا  لــە  ئەمــە  واقیــع، 

ســارتەر تەنهــا خەریكــی ئەوەبــووە گەشــە 

بــە توانــا ئەدەبییەكانــی خــۆی بــدات.

و  ئــەدەب  پەنــای  و  ســایە  لــە 

فەلســەفەكەیدا، ســارتەر هەندێــک  تێــزی 

سیاســیی هێناوەتــە بەربــاس و قســەی لــە 

ــە زۆر  ــارۆن ك ــەاڵم ئ ــردوون، ب ــارەوە ك ب

گەنجــر بــووە لــە ســارتەر، هیــچ كات 

وەك فەیلەســوفێك لــە ئاســتی كانــت یــان 

نەكــردووە. خــۆی  ســەیری  هیگڵــدا، 

*لە سییەكاندا ڕیمۆن ئارۆن زیاتر 

گرنگیی بەوە دەدا كە دەشێت چی لە 

ئەڵامنیادا ڕووبدات، ئەمە لە كاتێكدا 

سارتەر لە هەڕەشە و مەترسیی نازیزمی 

كەمدەكردەوە!

كۆنتــا: لــە مــاوەی ئــەو ســااڵنەی لــە 

بەرلیــن مایــەوە )1933-1934(، پێدەچێت 

ــی و  ــەپۆلێكی كات ــا وەك ش ــارتەر تەنه س

كورتخایــەن ســەیری هەڵكشــانی نازیزمــی 

زۆر  و  ناكێشــێت  درێــژە  كــە  كردبێــت 

ناخایەنێــت. واتــە وەك كۆمەڵــە كەســانێك 

ســەیری نازیســتەكانی دەكــرد كــە تینــووی 

دەســەاڵتن و خەڵــك و خــوای ئەڵامنیــاش 

ــەوە. كەچــی  ــان دەخەن ــەزوو دووری زووب

ڕەشــبینربوو،  زۆر  ئــارۆن  ڕیمــۆن 

لەبەرئــەوەی جولەكــە بــوو.

ژان پۆڵ سارتەری بەرهەڵستكار

ڕووی  لەبەرئــەوە  ئــارۆن  كازانۆڤــا: 

کــە جولەكەیــە،  نەكــرد  ئینگلتــەرا  لــە 

ــێ   ــۆل و ژان مۆن ــارل دیگ ــو وەك ش بەڵك

ــەڕ  ــەو ش ــڕوای ئ ــە ب ــەوێ . ب ــۆ ئ ــوو ب چ

هێشــتا تــەواو نەبووبــوو. بــە الی ئــەوەوە 

و  فەرەنســا  ملمالنێــی  تەنهــا  پرســەكە 

ئەڵامنیــا نەبــوو، بەڵكــو پرســی ملمالنێــی 

نێودەوڵەتــی بــوو. هــەر لەســەر بنەمــای 

نەتەوەییــە  ملمالنــێ  ئایدیۆلۆژییــش 

دیموكراتخوازەكانــی  و  سۆسیالیســتەكان 

ــەوە.  ــك دەدای ــادا لێ ــە ناوخــۆی ئەڵامنی ل

ــتی  ــە خواس ــارتەر ب ــۆڵ س ــا: ژان پ كۆنت

ــو وەك  ــدەن، بەڵك ــۆ لەن خــۆی نەچــوو ب

دیلــی جەنــگ ڕۆیشــت. ســەروەختێكیش 

بــۆ  گەڕایــەوە  1941دا  نیســانی  لــە 

دروســتكردنی  بــۆ  كاری  فەرەنســا، 

كــرد. بەرگریــی  بزاوتێكــی 

بــۆ  ســارتەر  هەوڵــی  كازانۆڤــا: 

ــا  ــری، تەنه ــی بەرگ ــتكردنی هێزێك دروس

قســەی نــاو قاوەخانــەكان بــوو. ســەرباری 

نوســین لە ڕۆژنامــەكان و پێشكەشــكردنی 

شــانۆگەری، بــە ئامادەبوونــی ئەفســەرانی 

ــەم بەرهەڵســتییەی  ــی. بێگومــان ئ ئەڵامن

ســارتەر، جیــاوازە لــە بەرهەڵســتیی )جۆن 

پەیامنــگای  لــە  هاوڕێــی  كاڤیلــێ(ی 

جــۆن  دواجــار  مامۆســتایان.  بــااڵی 

كاڤیلــێ بەرهەڵســتیی چەكداریــی كــرد 

و ســەرەنجامیش لــە الیــەن داگیــركارە 

ئەڵامنەكانــەوە گوللەبــاران کــرا.
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بەرهەڵستی و نووسین

كــە  ناكرێــت  لــەوە  نكوڵــی  كۆنتــا: 

ســارتەر بەهەرڵســتكار بــووە. لــە ڕۆژنامــە 

ــا دەینووســی و  ــدا دژی ئەڵامنی نهێنییەكان

ــی،  ــا(دا نەیدەنووس ــاری )كۆمیدی ــە گۆڤ ل

بــە  ســەر  فەرەنســیی  گۆڤارێكــی  كــە 

ئەڵامنــەكان بــوو، جگــە لــە تەنهــا دوو 

ــر ســیمۆن دی بۆڤــوار  ــار نەبێــت. دوات وت

ئــەوەی بــە هەڵــەی ســارتەر هەژمــار کــرد.

مــەزن  نووســەرێكی  كازانۆڤــا: ســارتەر 

بــوو، بــەاڵم مەرج نییــە بەرهەڵســتكارێكی 

ــت. گــەورەش بێ

ــارتەر  ــە س ــەوە ل ــەس داوای ئ ــا: ك كۆنت

بــە  وەلــێ   پاڵــەوان،  ببێتــە  نــاكات 

دڵنییایــەوە ناكرێــت بــە بەكرێگیــراوی بــۆ 

تۆمەتباربكرێــت. ئەڵامنیــەكان 

لەســەر  گــرەوی  ســارتەر  كازانۆڤــا: 

لــە  گۆڕانكارییــەك  دەكــرد  ئــەوە 

بــۆ  ڕووبــدات،  جیهانییــدا  بارودۆخــی 

ــەی  ــدات و پێگ ــۆی ب ــاری خ ــەوەی بڕی ئ

ــە  ــكات. ئەڵبەت ــاری ب ــۆی دی ــیی خ سیاس

سۆسیالیســتەكان  ناســیۆنال  الیەنگــری 

نەدەكــرد،  بیتانــی  مارشــاڵ  ڕژێمــی  و 

وەلــێ  ئەمــە بــەس نییــە بــۆ ئــەوەی وەك 

ــت.  ــۆ بكرێ ــابی ب ــتكارێك حیس بەرهەڵس

ئاخــر بەرهەڵســتكاری كردەوەیــە و هــەر 

تەنهــا قســە و ڕادەربڕیــن نییــە.

زەمەنە نوێیەكان

*دواجار دوای دووەم جەنگی جیهانی، 

سارتەر و ئارۆن یەكیان گرت بۆ ئەوەی 

گۆڤاری )زەمەنە نوێیەكان( دەربكەن؟

كۆنتــا: ســارتەر لــە چوارچێــوەی )لیژنــەی 

نیشــتیامنی بــۆ نووســەران(، دەســتی بە كار 

ــی  ــتەكان و دیگۆلییەكان ــە كۆمۆنیس ــرد ك ك

لەخۆدەگــرت. ئەمــە لــە كاتێكــدا ئــارۆن لــە 

لەنــدەن دیگۆلیــی نەبــوو، بەڵكــو الیەنگری 

فەرەنســای ئــازاد بــوو. بــەاڵم هــەر كــۆك و 

ــە ســاڵی  ــی ل ــە تەواوەت ــا ب ــوون ت هــاوڕا ب

1946دا، لەســەر پرســی ڕووبەڕووبوونەوەی 

كۆمۆنیــزم و شــارل دیگــۆل، نێوانیــان نەمــا 

و جیابوونــەوە.

و  ســارتەر  نێــوان  دابڕانــی  كازانۆڤــا: 

ئــارۆن، پەیوەندیــی بــە هاوڕێیەتــی و 

حەقیقەتــەوە هەبــوو. ســارتەر لەگــەڵ 

هەســت  بــوو.  زبــر  و  تونــد  ئــارۆن 

جنێــوی  و  دەكــرد  برینــدار  ســۆزی  و 

بــوو.  خۆســەپێن  كەســێكی  دەدا،  پــێ 

ــوكەوتی  ــەوە هەڵس ــەڕی دڕندایەتیی بەوپ

لەگــەڵ هەمــوو ئەوانــەدا دەكــرد كــە لــە 

هــاوڕای  سیاســییەكانیدا،  بیروبۆچوونــە 

نەبــوون. قبووڵــی گفتوگــۆ و ڕاگۆڕینەوەی 

بــۆ  رشۆڤەكردنیــان  لــە  نەدەكــرد. 

Jean Paul Sartre                     Raymond Aron
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كۆمۆنیــزم و هەڵوێســتیان لــە یەکێتــی 

بــوون. ناكــۆك  تــەواو  ســۆڤیەت، 

ســارتەر دژی ناعەدالەتــی بــوو، وەلــێ  

و  دەبینــی  ناعەدالەتیــی  لــە  بەشــێك 

چاوپۆشــی لــە ناعەدالەتیــی كۆمۆنیــزم 

ســارتەر  لــە  ئــارۆن  گلەیــی  دەكــرد. 

ئەوەبــوو کــە وەك پێویســت ئــاگاداری 

یەکێتیــی  لــە  چــی  نەبــووە  ئــەوە 

دەگوزەرێــت. ســۆڤیەتدا 

نێوانیــدا  لــە  فەلســەفیی  دیالۆگێكــی 

دروســتبوو كــە هــی ئەوەیــە توێژینــەوەی 

ــت.  ــی پێبدرێ ــت و گرنگی ــارەوە بكرێ لەب

تێبینییەكانــی  و  ســەرنج  تایبــەت  بــە 

كتێبــی  بــە  دەرهــەق  ئــارۆن  ڕیمــۆن 

)ڕەخنــەی ئەقڵــی دیالەكتیكی(ی ســارتەر.

چاكــر  فەیلەســوفێك  و  ئەدیــب  وەك 

سیاســەت  لــە  خــۆی  ســارتەر  وابــوو 

بــە  ئــەوەی  بــۆ  بگرتایــە،  بــەدوور 

ستایشــكردنی كەســانی وەك ســتالین و 

ــە  ــەق ب ــی دەره ــرۆ، ناهەق ــاو و كاس م

نەكردایــە. خــۆی 

كوبا

كۆنتــا: ســەبارەت بــە كوبــا، ســارتەر 

هاوســۆزی كاســرۆ نەبــوو، بەڵكــو لەگــەڵ 

شۆڕشــی دژ بــە ئەمریكیەكانــدا هاوســۆز 

ــە دواوە ســارتەر  ــە ســاڵی 1952 ب ــوو. ل ب

بــە فیعلــی ترســی لــە بەرپابوونــی شــەڕی 

ــەڕێك  ــوو، ش ــادا هەب ــە ئەوروپ ــێیەم ل س

ــە  ــەوە ببێت ــی ئەتۆمی ــی چەك ــە ڕێ ــە ل ك

ــی.  ــەی وێرانكردن مای

لێــرەوە پێیوابــوو بەرژەوەندیــی یەکێتیــی 

ئاشــتیدا  لەپێنــاو  لەوەدایــە  ســۆڤیەت 

ــە ڕووی چــەك  ــەوەی ل ــكات، لەبەرئ كارب

ئەمریــكا.  ئاســتی  ناگاتــە  چۆڵــەوە  و 

ــە  ــی ب ــەرەتای بڕواهێنان ــە س ــوو ب ئەوەب

لەســەر  هــەر  پێكەوەژیــان.  پرانســیپی 

ــەردانی  ــك س ــد جارێ ــە چەن ــەو بنەمای ئ

بەرگریكــردن  بــۆ  كــرد،  مۆســكۆی 

ــكا و جەیمــس جۆیــس و  لە)فرانتــس كاف

ڕ ومانــی نــوێ(.

كۆلۆنیالیزم

لــە  ســارتەر  پێموایــە  كازانۆڤــا: 

دژایەتیكردنــی كۆلۆنیالیــزم و داگیركاریــدا 

لەســەرحەق بــوو، وەلــێ  لــە بەرگریكردنی 

لــە كۆمۆنیــزم هەڵــەی كــرد. ئاخــر بۆچــی 

نەهــات ســەركۆنەی ئــەو خراپەكارییانــەی 

بــكات؟  ســۆڤیەت  یەکێتیــی  ناوخــۆی 

ــج و  ــە ئامان ــووە ك ــەوە ب ــاوەڕی ب ــا ب ئای

ــڕازەكان  ــر و ئام ــاوی ئامێ ــت، پاس مەبەس

هەبــووە  بــڕوای  یاخــود  دەدەنــەوە، 

زەروورەتــی  خراپەكارییانــە  ئــەو  كــە 

ــارۆن  ــۆن ئ ــەو ڕووەوە ڕیم ــن. ل مێژوویی

ڕاشــكاوتر بــوو. ئــەو پێــی وابــوو یەکێتیــی 

ــاواش  ــە و خۆرئ ــا درۆیەك ــۆڤیەت تەنه س

جگــە لــە نیــوەی حەقیقــەت، زیاتــر نییــە. 

وەك  ســارتەر  هەاڵنــەی  ئــەو  كۆنتــا: 

نەبــوون،  هەڵــە  سیاســی  بــژاردەی 

بەڵكــو وەك لۆژیــك هەڵــە بــوون. لــە 

ســەرەوەختی جەنگــی ســارددا، جیهــان 

بووبــوو. دابــەش 

ســارتەر لــە زۆر خراپەكاریــی ناوخۆیــی 

بــوو،  بێــزار  ســۆڤیەت  یەکێتیــی 

وەلــێ  نەهــات ســەركۆنەی بــكات، تــا 

Jean Paul
Sartre
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بــە  پێشــكەش  خۆڕایــی  دیارییەكــی 

لــە  نــەكات.  ســەرمایەداری  خۆرئــاوای 

لــەو  هەوڵیــدا  فەرەنســا  پەنجاكانــدا 

ــزەی  ــە كۆڵۆنیالی ــێتەوە ك ــە بكش جێگایان

لــە  خــۆی  ئــەوەی  بــۆ  كردبــوون، 

یەکێتیــی ســۆڤیەت جیابكاتــەوە. هەڵــەی 

ســارتەریش لــەوەدا بــوو كــە بــڕوای بــەوە 

نەدەكــرد دیگــۆل بتوانێــت ئاشــتی لــە 

بهێنێتــەدی. جەزائیــردا 

بــە گشــتی ئەســتەمە لــە ئێســتادا بــە 

دیــدی مێــژوو ئــەوە دیــاری بكرێــت كــە 

كــێ  لەســەرحەق بــووە: )ژان پۆڵ ســارتەر 

یاخــود ڕیمــۆن ئــارۆن(. كەواتــە گرەنتــی 

ئەمریكایــی  ئیمپراتۆریــای  كــە  چییــە 

ــپۆتیزم  ــی دیس ــۆ ڕژێمێك ــت ب وەرناگۆڕێ

تیــرۆری  ناوی:)بەگژاچونــەوەی  لەژێــر 

نێودەوڵەتــی؟(.

ڤێتنام

ــە  ــۆ تێڕوانین ــاو ب ــی  پاس ــا: دەڵێ كازانۆڤ

هەڵەکانــی ســارتەر بــۆ یەکێتیی ســۆڤیەت 

ــاو و  ــە خ ــی ل ــە ڕەخنەگرتن ــەوە، ب دێنێت

خلیچكیــی فەرەنســا بــۆ دەســتبەرداربوون 

لــە كۆلۆنیالیــزم.

كۆنتــا: ســارتەر تــا ســاڵی 1968 )واتــە تــا 

ــری  ــراگ(، الیەنگ ــاری پ ــاتی بەه چركەس

ــی ســۆڤیەتی دەكــرد. یەکێتی

كازانۆڤــا: دواجار ســارتەر زۆر بــە توندی 

ــرت  ــتی گ ــی كۆمۆنس ــە ڕژێم ــەی ل ڕەخن

لــە ڤێتنــام. گــەر بهاتبایــە ڕاســتەوخۆ وەك 

)بێرترانــد ڕاســل( یــان )جــۆرج ئۆرۆیــل(، 

ڕەخنــەی ئاڕاســتەی یەکێتــی ســۆڤیەت 

گەورەتریــن  دەبــووە  ئــەوا  بكردایــە، 

ــی. سیاس

كۆنتــا: ڕەنگــە لەبەرئــەوە بووبێــت كە لە 

جیهانــی ســێیەمدا خۆشەویســت نەبــووە. 

ــەر سیاســەتە  ــە هەمب ــارۆن ل ســارتەر و ئ

ڕەگەزپەرســتانەكانی ئەمریكاشــدا ناكــۆك 

بــوون، هەورەهــا ســارتەر زۆر بــە تونــدی 

ــە  ــە واڵت ــوو ل ــزم ب ــی مەكارتی دژی قۆناغ

یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا.

كازانۆڤــا: ســارتەر هــەر بــە ڕەخنەگرتــن 

دیموكراســیی  ڕەگەزپەرســتیی  لــە 

ســەرمایەداریی ئەمریكییــەوە دانەكەوت، 

كێشــەی ســەرەكی لــەو قۆناغــەدا لــە 

بــوو  ئایدیۆلۆژیــدا  هێزێكــی  بوونــی 

كــە نیــوەی ئەوروپــای پــاوان كردبــوو. 

پشتئەســتووریش بــوو بــە سیســتمێكی 

ــن  ــۆ بەرپێگرت ــوو كار ب ســتەمكاری و دەب

و گەمارۆدانــی بكرێــت. كێشــەی ســارتەر 

ــی و  ــەی نەبین ــەو دیاردەی ــوو ئ ــەوەدا ب ل

لێــی تێنەگەیشــت.

ــچ  ــوو، هی ــارۆن پێیواب ــدا ئ ــە لەكاتێك ئەم

و  نییــە  پێرفێكــت  دنیــادا  لــە  شــتێک  

دەیزانــی بەرامبــەر ئەمریــكا ســتەمكاریی 

ســۆڤیەتی هەیــە كــە لــە خۆرهــەاڵت 

پایــەدارە، بۆیــە بــە پێویســتی دەزانــی 

پێگــەی بلۆكــی خۆرئــاوا قایمــر و پتەوتــر 

ــت. بكرێ

كۆنتــا: ڕەنگــە بــە فیعلــی ســارتەر 

ــی  ــەتی نێودەوڵەت ــە سیاس ــەق ب دەره

وەلــێ   نەبووبێــت،  بەرچــاوڕوون 

جەزائیــر  شــەڕی  لــە  هەڵوێســتی 

لەجێــی خۆیــدا بــووە. هەریەكەیــان 

شــێوەیەك  بــە  ئــارۆن(  و  )ســارتەر 
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بەرامبــەر هەقیقەتــی  لــە شــێوەكان 

ــر  ــراو، وەك كوێ ــتگەلێكی دیاریك سیاس

و نابینــا وەهــا بــوون. نابینایــی ڕیمــۆن 

ــە  ــوو كــە چاوپۆشــیی ل ــارۆن لەوەداب ئ

توندوتیژیــی بەبەرنامەی ســەرمایەداری 

توندوتیژیــی  پاڵپشــتیی  و  دەكــرد 

خۆشــیەوە  الی  بــوو.  ســەرمایەداری 

ســارتەر خۆبەخــۆ ڕەتــی دەكــردەوە 

سیســتامتیکە  توندوتیژییــە  ئــەو 

پێیــان  واڵتانــەی  لــەو  ببینێــت 

ســەرەڕای  )سوسیالســتی(.  دەوتــن 

زەروورەتــی  لــە  پشــتیوانیكردنی 

هەبوونــی توندوتیژیــی ئــەو واڵتانــە، 

بــە  كۆتایهێنــان  بــۆ  هەوڵێــك  وەك 

داگیــركاری. و  كۆلۆنیالیــزم 

نیــم  بڕوایــەدا  لــەو  كازانۆڤــا: 

بابەتــی  بــە  ســەبارەت  ئــارۆن 

و  كرێــكاران  بارودۆخــی  خراپیــی 

ــی  ــە بەرەنجام ــەی ل ــەو نەهامەتییان ئ

ــاراوە،  ــە ئ ــدا هاتبوون ــەی ئابووری گەش

چــاوی نوقاندبێــت  و كوێــر بووبێــت لــە 

 . ئاســتیاندا

ــەی  ــوو لەوان ــك ب ــەو یەكێ ــا ئ هەروەه

دژی مانــەوەی ئــەو ناوچانــە بــوو لەبــن 

دەســتی فەرەنســادا كــە كۆلۆنیالیــزە 

كرابــوون. بگــرە ئــەو پێیوابــوو پێویســتە 

خۆرئــاوا، لــە گەمژەیەتــی و كۆلۆنیالیــزم 

ژان  بەرامبــەردا  لــە  پاكبكرێتــەوە. 

ــی  ــە هەرچ ــەق ب ــارتەر، دەره ــۆڵ س پ

گەندەڵــی و پۆخڵیــی كۆمۆنیــزم هەیــە، 

ــوو. ــاوی نوقاندب چ

ئــارۆن  ڕیمــۆن  بەفیعلــی  كۆنتــا: 

چاوپۆشــیی لــە زۆرێكــی زۆر لــە عەیب 

و عارەكانــی دیموكراســیی خۆرئاوایــی 

ــرد. دەك

دەربەســتی  زۆر  ســارتەر  كازانۆڤــا: 

هەڵوێســتە نامۆڕاڵییەكانــی خــۆی نەبــوو، 

لەســەر ئــەوەش سەرزەنشــتی ڕیمــۆن 

ئارۆنــی نەدەكــرد.

*بەدرێژایی سااڵنی ڕابردوو ڕای گشتی، 

دژ بە ئارۆن پشتیوانیی سارتەریان 

دەكرد. ئەوە چۆن لێكبدەینەوە؟

كازانۆڤــا: لــەو قۆناغــەدا كۆمۆنیســتەكان 

ــایان  ــی فەرەنس ــڕای خوێنەران %30ی تێك

تێزەكانــی  پێكدەهێنــا. وەك هایدیگــەر 

وەلــێ   بــوون،  واقیعــی  ســارتەریش 

ــتنی  ــە تێگەیش ــەرەكی ل ــی الوازی س خاڵ

ــوو. ــییدا ب سیاس

نوسەر و سیاسی

ســارتەر  كولتووریــی  هێــزی  كۆنتــا: 

بــەو  هەبــوو،  ســەرچاوەی  چەندیــن 

هــەم  بــوو  فەیلەســوف  هــەم  پێیــەی 

جگــە  بــوو.  ڕۆشــنبیریش  و  نووســەر 

لــەوەی نێوبانگێكــی زۆریشــی هەبــوو.

ــەاڵم  ــەم، ب ــەوە ناك ــی ل ــا: نكوڵ كازانۆڤ

ــتی  ــە مەبەس ــەس ب ــچ ك ــتادا هی ــە ئێس ل

دروســتبوونی هــزری سیاســی، ســارتەر 

ناخوێنێتــەوە. ئــەو هــەر بــە نووســەرێكی 

ــی  ــەاڵم بیرمەندێك ــەوە، ب ــەزن دەمێنێت م

ــە. ــی نیی سیاس

بۆچوونــەدا  ئــەو  لەگــەڵ  كۆنتــا: 

لەئێســتادا  پێویســتە  پێموایــە  و  نیــم 

ســارتەر  كتێبەكــەی  بەرگــەی  دە  ئــەو 

پاشــكۆكانیاندا  لەگــەڵ  )بارودۆخــەكان( 

باڵوبكرێنــەوە.

كــە  بەرگەشــیانەوە  بــەو  كازانۆڤــا: 

كوبــا؟ بــە  تایبەتــە 

ئــەوە  بەوەشــەوە.  بێگومــان  كۆنتــا: 

ســارتەر  گرنگیــی  و  بایــەخ  لــە  هیــچ 

بــۆ  چــۆن  هــەروەك  كەمناكاتــەوە، 

ڕێــی  لــە  تــا  بەســوودە.  خوێنەریــش 

خوێندنــەوەی ســارتەرەوە نــەك ئارۆنــەوە، 

هــزری سیاســی خــۆی دابڕێژێــت. داوا لــە 

ــی  ــوێ  بەرگ ــەر لەن ــەم س ــووان دەك هەم

عەقڵــی  )ڕەخنــەی  كتێبــی  لــە  دووەم 

ڕێــی  لــە  و  بخوێننــەوە  دیالەكتیكــی( 

خوێندنــەوەی ئەوەشــەوە، زۆرێــك لــە 

ــەت  ــۆڕاڵ و سیاس ــوان م ــی نێ ئاوێتەبوون

دەبینیــن.

لــە شــانۆنامەکانیدا، ســارتەر نیشــانەی 

پرســیاری زۆری لەســەر بەرپرســیارێتیی 

ــاوە. ــژوودا دان ــە مێ ــاك ل ــی ت مرۆڤ

هــەروا  ئارۆنیــش  ڕیمــۆن  كازانۆڤــا: 

بــووە، وەلــێ  لــە پێگــەی بیرمەندێكــی 

سیاســییەوە.

كۆنتــا: بــەاڵم ئایــا بیرمــان چــوو كــە 

ــە ڕووی سیاســییەوە، كەســێكی  ســارتەر ل

مولتەزیــم بــوو!؟

سەرچاوە: الپەڕەی كلتوری ڕۆژنامەی 

)االتحاد(ی ئیماراتی.


